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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ξςδιά Αναζηαζία:  Ζ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ελφο κεζαίνπ δήκνπ 

κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ ηνπ θαη ν ξφινο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

(Με ηελ επίβιεςε ηνπ Αξηίθε Παλαγηψηε, θαζεγεηή) 

Ο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  α΄ βαζκνχ  έρεη ζθνπφ ηελ δηνίθεζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν  102 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο. χκθσλα 

κε ηελ ίδηα δηάηαμε κπνξεί κε λφκν λα αλαηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά  ζηνπο ΟΣΑ  

αξκνδηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο. 

Ζ νξγάλσζε, ζηειέρσζε ιεηηνπξγία θαη ππνδνκή  ελφο ΟΣΑ είλαη παξάκεηξνη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Έλα ζχγρξνλν εξγαιείν 

δηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο δήκνπ 

είλαη ν νξγαληζκφο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο. ηελ δηάξζξσζε ησλ νξγαληζκψλ 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ζε φινπο ηνπο δήκνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε  νηθνλνκηθή 

ππεξεζία. Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία είλαη ππνζηεξηθηηθή ππεξεζία  ζε φιεο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ δήκνπ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ  νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δήκσλ. 

Με ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ ηνπ δήκνπ θαη εηδηθφηεξα ν ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζηελ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο. 

Με ηελ  εξγαζία  ζα  γίλεη πξνζπάζεηα  λα δείμνπκε πσο  κπνξεί λα  ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ε νηθνλνκηθή ππεξεζία κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, εάλ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο  θαη πνηνο είλαη ν ξφινο 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο ζηελ νξγάλσζε  ηεο ππεξεζίαο . 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπλέληεπμε ηεζζάξσλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ φπνπ 

έγηλε ε έξεπλα κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ  θαη ελφο αηξεηνχ πνπ θαηείρε ηελ ζέζε 

ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

επεξέαζε αξλεηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη πσο ε εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζα ππνθαηαζηήζεη ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

αιιά ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ λφκηκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

Δπηπξνζζέησο έδεημαλ πσο ν ξφινο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

πνπ έρεη ηελ επζχλε λα θαζνδεγεί θαη ζπληνλίδεη ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο  πξνο 

απνθπγή  δεκνζηνλνκηθψλ εθηξνρηαζκψλ θαη ηαπηφρξνλα πξνο απνθπγή ηνπ 

ππνβηβαζκνχ ηεο ζπλαιιαθηηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ δήκνπ. 

Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο 

ιεηηνπξγίεο  ηνπ δήκνπ θαη θπξίσο ζε λνκνζεηήκαηα κεηά ην 2006 αιιά θαη ζην 

αξρηθφ βαζηιηθφ δηάηαγκα ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 1959. 

Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο είλαη θξίζηκε γηα ηνλ δήκν θαη γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: οικονομική ςπηπεζία, πποϊζηάμενορ οικονομικήρ ςπηπεζίαρ ςπόλογορ, 

πποληπηικόρ έλεγσορ, εζωηεπικόρ έλεγσορ. 
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ABSTRACT 

The purpose of the first-degree local government is the administration of local affairs, 

according to Article 102 section 1 of the Constitution. According to the same 

provision, the local authorities may be assigned by law additional responsibilities that 

constitute a state mission. 

The organisation, staffing, operation and infrastructure of an OTA are parameters for 

the effective exercise of its responsibilities. A modern management tool for the more 

effective and efficient operation of a municipality is the internal service organisation. 

The structure of internal service organisations in all municipalities includes the 

financial service. The financial service is a supporting service in all the functions of 

the municipality and is responsible for the financial management of the 

municipalities. 

This master thesis is an attempt to investigate the function of financial service after 

the abolition of preventive control over the municipality's expenditure and in 

particular the role of the Head of the Financial Service in the organization of the 

service. 

The paper will attempt to show how the financial service can operate effectively and 

efficiently based on the current legislation, whether internal control will contribute 

positively and what is the role of the Head of Finance in the organization of the 

service. 

The research was carried out by interviewing four employees of the municipality 

where the research was carried out under public law and one elected official who held 

the position of deputy mayor of financial services. 

The results of the survey showed that the abolition of preventive control had a 

negative impact on the operation of the financial service department and that the 

implementation of an internal control system will not replace preventive control but 

will contribute positively to the legal and efficient operation of the financial service. 

In addition, they showed that the role of the head of the finance department who has 

the responsibility to guide and coordinate their subordinates to avoid financial 
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derailments and at the same time to avoid the downgrading of the municipality's 

transactional credibility. 

Reference is also made to the legislative framework relating to the financial functions 

of the municipality, particularly legislation since 2006 and the original Royal Decree 

of the financial function of 1959. 

The proper function of the municipal finance departmentis critical to the municipality 

and for this reason, the need to establish a system of internal control in accordance 

with the legislation relating to internal control was highlighted. 

 

Key words: financial service, head of financial service, accountable, preventive audit, 

internal audit. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

θνπφο ελφο νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄βαζκνχ είλαη ε δηνίθεζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο. χκθσλα κε 

ηελ ίδηα δηάηαμε κπνξεί κε λφκν λα αλαηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο ΟΣΑ  

αξκνδηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο. 

ε έλα δπλακηθά κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ ξπζκίδνπλ 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ησλ  αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ. Έρνπλ εθδνζεί  

λφκνη θαη εξκελεπηηθνί εγθχθιηνη πξνθεηκέλνπ λα  πινπνηεζνχλ νη πνιιέο αιιαγέο 

πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα . 

Ζ νξγάλσζε, ζηειέρσζε, ιεηηνπξγία θαη ππνδνκή ελφο ΟΣΑ είλαη θαζνξηζηηθνί 

παξάκεηξνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Έλα ζχγρξνλν 

εξγαιείν δηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο 

δήκνπ είλαη ν νξγαληζκφο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο. Σν θχξην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ λνκνζεζία θαη απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο ηνπ θαζψο θαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο. 

ηελ δηάξζξσζε ησλ νξγαληζκψλ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ζε φινπο ηνπο δήκνπο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία. Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία είλαη βαζηθή 

ππνζηεξηθηηθή ππεξεζία ζε φιεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δήκνπ θαη είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δήκσλ. 

Με ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα  λα δηεξεπλεζεί  

ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ ηνπ δήκνπ θαη εηδηθφηεξα ν ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ζηελ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο. 
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Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ δήκνπ θαη έρεη επηπιένλ ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Ζ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο  επεξεάδεη νιφθιεξε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζην παξειζφλ ππήξρε κηα ζεκαληηθή δηθιείδα αζθαιείαο 

θαζψο φιεο νη δαπάλεο άλσ ησλ 5.000 επξψ ειέγρνληαλ πξνιεπηηθά. Απφ ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ έσο θαη ζήκεξα γίλνληαη κφλν θαηαζηαιηηθνί 

έιεγρνη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ινηπφλ ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.4555/18 νη απαηηήζεηο γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο έρνπλ απμεζεί. Με ηελ εξγαζία απηή 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δείμνπκε πσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη 

απνδνηηθά ε νηθνλνκηθή ππεξεζία κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εάλ ζα 

ζπκβάιεη ζεηηθά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ζηελ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο. 
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Γημόζιορ ςπόλογορ  

Γεκφζηνο ππφινγνο είλαη απηφο πνπ δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα, αμίεο ή πιηθφ ηνπ 

δεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ΟΣΑ θαη έρεη ηελ εηδηθφηεξε ππνρξέσζε επηζηξνθήο ή 

αλάισζεο κε βάζεη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηα έιαβε. Τπφινγνο ζεσξείηαη θαη 

νπνηνζδήπνηε άιινο ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη βάζε εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ. 

ηνηρείν ηεο έλλνηαο ηνπ ππφινγνπ είλαη ε δηαρείξηζε ρξήκαηνο γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ΟΣΑ  θαη  απνηέιεζκα ηεο δηαρείξηζεο ρξήκαηνο είλαη ε 

ινγνδνηηθή επζχλε. Ο ππφινγνο θαηαινγίδεηαη  κε ην πνζφ πνπ  αληηζηνηρεί πξνο ηελ 

αμία ηνπ ειιείκαηνο ηεο δηαρεηξίζεψο ηνπ. 

Με ην άξζξν 150 ηνπ λ.4270/2014 «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και  εποπηεία 

(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011 /85/ΔΔ)-δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» θαηά 

αληηζηνηρία ηνπ άξζξνπ 54 παξ.2 ηνπ λ.232/95 δηαθξίλνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο 

δεκνζίσλ ππφινγσλ: (α) ππφινγνη ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη 

πξνζσξηλψλ, (β) δηαρεηξηζηέο παγίσλ πξνθαηαβνιψλ, (γ) εθνξηαθνχο θαη 

ηεισλεηαθνχο ππφινγνπο, (δ) εηδηθνχο ηακίεο, (ε) ππφινγνπο ΝΠ θαη ΟΣΑ θαη (ζη) 

δηαρεηξηζηέο έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ.  

Οη ππφινγνη  ζε αληίζεζε κε ηνπο Γηαηάθηεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. Οη 

Γηαηάθηεο πνπ ζηνπο Γήκνπο είλαη ν Γήκαξρνο απνθαζίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

ηελ δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ  

θαη ν λφκνο  πεξί ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ. Οη ππφινγνη εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ησλ 

δηαηαθηψλ, εηζπξάηηνπλ  έζνδα, πιεξψλνπλ έμνδα, δηαρεηξίδνληαη ρξήκαηα θαη πιηθά.  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ππφινγσλ είλαη θαζνξηζκέλεο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ 

έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο. Διέγρνπλ δειαδή ηηο 
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πξάμεηο πνπ θαινχληαη λα εθηειέζνπλ. Πνιιέο θνξέο ιφγσ ησλ ειέγρσλ ζηηο δαπάλεο 

νη ππφινγνη βξίζθνληαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα δηαθσλνχλ κε ηνπο δηαηάθηεο πνπ 

απνθάζηζαλ ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο ή αθφκα θαη κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

δαπάλεο.  

 

Οικονομική Τπηπεζία Γήμος: 

ηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θάζε Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ βαζκνχ 

πεξηιακβάλεηαη, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, ηκήκα ή δηεχζπλζε κε ζθνπφ ηελ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ δεδνκέλνπ φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δήκνπ 

εθθξάδεηαη ζε νηθνλνκηθά κεγέζε, θπξίσο κε ηελ έλλνηα ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. 

ηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θαζνξίδνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. 

Αξκνδηφηεηα ηεο είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη 

ρξήζηκα γηα ηνλ δήκν γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Γίλεηαη έιεγρνο  ησλ εζφδσλ θαη αληίζηνηρα ησλ εμφδσλ. Αμηνινγνχληαη 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο  φπσο είλαη ν δαλεηζκφο γηα επελδχζεηο. Διέγρνληαη ηα 

ηέιε πνπ έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα αθνχ επηβάιινληαη ζηνπο 

ππφρξενπο  πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ν δήκνο ζπγθεθξηκέλε παξνρή πσο 

έρνπλ θαηαλαισζεί θαη αληίζηνηρα εηζπξαρζεί. 

 Γηακνξθψλεη ηφζν ηνλ βξαρππξφζεζκν φζν ην θαη καθξνπξφζεζκν 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ. 

 Παξνπζηάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ δήκνπ κε ρξεκαην -νηθνλνκηθνχο φξνπο 

(ηζνινγηζκφ, ινγαξηαζκνί απνηειεζκάησλ) δείρλνληαο ηελ απφδνζή ηνπ. 



11 
 

 Γηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ πιεξσκψλ 

 Σεξεί ηηο εζσηεξηθέο ινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ ειέγρνληαη εμσηεξηθά απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (Γεληθφ Λνγηζηήξην Κξάηνπο / Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ 

Διέγρσλ, Διεγθηηθφ πλέδξην θ.ι.π) 

 

Πποϊζηάμενορ Οικονομικών Τπηπεζιών: 

Αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/14  άξζξν 25 ν πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ελφο δήκνπ είλαη ππεχζπλνο:  

 γηα ηελ ζσζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ δήκνπ 

 γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

 γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηελ 

ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δήκνπ. 

 γηα ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη γηα ηε 

δηαβίβαζε ζην επνπηεχνλ ππνπξγείν ησλ κεληαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

Παξάιιεια κεξηκλά: 

 γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 

 γηα ηε κε ζπζζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ,  

 γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ80/16 
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 γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ  

 γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 γηα ηελ εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ 

Δίλαη απφ ηελ θχζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ φπσο πεξηεγξάθεθαλ πην 

πάλσ, ππφινγνο ηνπ δήκνπ θαη ιφγσ ηεο ινγνδνηηθήο ηνπ επζχλεο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα αξλεζεί εγγξάθσο ηελ εθηέιεζε δαπάλεο αλ δελ είλαη λφκηκε ρσξίο λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ πηζαλή αληηπαξάζεζε κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο δαπάλεο, ηελ 

δεκνηηθή αξρή θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ πνπ είραλ εκπιαθεί γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο. χκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ.3θαη 4
α
 ηνπ ΠΓ 80/2016 ν 

πξντζηάκελνο ππέρεη αζηηθή επζχλε έλαληη ηνπ δήκνπ γηα θάζε δεκία πνπ πξνθάιεζε 

ζε  βάξνο ηνπ δήκνπ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα. 

Γιοικηηική λειηοςπγία: 

Πέξαλφκσο απφ ηηο θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο νπξντζηάκελνοηεο Γηεχζπλζεο 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ λνκνζεζία  έρεη ηελ επζχλε ηεο  ζσζηήο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ.Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ δήκνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ δήκνπ θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ.Ζνηθνλνκηθήππεξεζία είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη 

θξίζηκε ιεηηνπξγία γηαηί ε νξζή ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γήκνπζα ζπκβάιεη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Γήκνπ φπσο θαζνξίδνληαη απφ 

ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο.  

Ζ ιεηηνπξγίαηεο δηεχζπλζεο αζρνιείηαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην 

πεξηερφκελφ ηεο αθνξά πσο ζα νδεγήζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ επίηεπμε ησλ 
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ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζε ν δήκνο.   

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε νξίδνπκε σο εγεζία ηε δηαδηθαζία ηεο δηεχζπλζεο 

θαη ηεο επηξξνήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηεχζπλζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ. 

Ο Πξντζηάκελνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε  λα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ 

πθηζηάκελσλ ηνπ  πνπ απαξηίδνπλ ηελ δηεχζπλζε,θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

εθηεινχληαη νη εγθεθξηκέλνη ζηφρνη πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξφζπκεο ζπλεξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ.Πξνυπφζεζε γηα λα ζπληνλίδεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο ππαιιήινπο είλαη λα 

δηαζέηεηδηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο: 

 Σελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ην ηηοηθαλφηεηεο θαη ην βαζκφ πνπ κπνξεί ν θάζε 

ππάιιεινο λα εξγαζηεί θαη λα αληηιακβάλεηαηπσο ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

δήκνπ αιιεινεπεξεάδεηαη. 

 Σελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κέζα θαη έμσ απφ ηελ δηεχζπλζε. 

 Σελ ηερληθή ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.Πφζν 

θαιά γλσξίδεη ην αληηθείκελν ηεο δηεχζπλζεο θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαπηχζζεη κεζφδνπο θαη ηερληθέο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.ε κηα δηεχζπλζε 

φπνπ ε ινγνδνηηθή επζχλε  είλαη  «δακφθιεηνο ζπάζε» πάλσ απφ ηα θεθάιηα ησλ 

εκπιεθφκελσλππαιιήισλ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαοείλαη κεγάιεο ζεκαζίαο 

εγλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν πξνθεηκέλνπ λα  εθηειέζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο νη πθηζηάκελνη λφκηκα θαη κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδνληαη απφ 

ηελ λνκνζεζία. 
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 Σελ ηθαλφηεηα λα έρεη ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ 

θαζεκεξηλά πξνο απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ είηε ιφγσ έιιεηςεο επηθνηλσλίαο είηε 

ιφγσ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

Ο πξντζηάκελνο  είλαη  δηνηθεηηθφ ζηέιερνο πνπ απνθηά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εγέηε 

ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ιφγσ ησλ πξνζφλησλ ηνπ. Κάζε εγέηεο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο έρεη 

έλα δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ηξφπν εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο 

πέξαο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

Οη ζεσξίεο γηα ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ δηαηππσζεί είλαη πάξα πνιιέο.Θα 

αλαθεξζνχκε ζηηο ζεσξίεο πνπ έγηλαλ γλσζηέο σο  ζεσξίεο  Υ θαη Φ ηνπ 

D.McGregor.  

Ζ Θεσξία Υ βαζίζζεθε ζηηο πεπνηζήζεηο φηη ν κέζνο άλζξσπνο:   

 Απνθεχγεη ηηο επζχλεο, δελ έρεη θηινδνμίεο θαη πξνηηκά λα ηνλ θαζνδεγνχλ. 

 Γελ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδεηαη 

 Δλαληηψλεηαη ζηηο αιιαγέο είηε αθνξνχλ ηνλ ίδην είηε ηελ επηρείξεζε θαη 

επηδεηεί ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελαζθάιεηα ελψ θαηαβάιιεη πξνζπάζεηαφηαλ 

απεηιείηαη φηη ζα ηηκσξεζεί. 

Οη ζέζεηο γηα ηνλ εγέηε ζχκθσλα κε ηε Θεσξία Υ ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 

 Έρεη ηελ επζχλε λα πείζεη, λα αληακείβεη, λα ειέγρεη ηνπο πθηζηάκελνπο  

ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά ηελ ηηκσξία. 

 Οθείιεη λα θαηεπζχλεη,λα ειέγρεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη λα ηελ 

πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Δίλαη ππεχζπλνο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ρσξίο  λα 

δέρεηαη ζπκβνπιέο θαη πξνηάζεηο . 

Ζ Θεσξία ηνπ Φ βαζίζζεθε ζε δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ 

αλζξψπηλε θχζε θαη ζχκθσλα κε απηέο: 

 Οη άλζξσπνη δελ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο αδηάθνξνη γηα ηελ επηρείξεζε αιιά 

δηακνξθψζεθαλ έηζη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ ζηελ επηρείξεζε.Γελ 

απνθεχγνπλ ηελ εξγαζία θαη ηηο επζχλεο,ελψ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο γηα λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Έρνπλ θίλεηξν ηεληθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηεο 

απηνπξαγκάησζεο. 

Δλψ ν εγέηεο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ζεσξία: 

 Έρεη ηελ επζχλε λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε κέζα απφ απηέο νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλλα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη παξάιιειαηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο δηνηθεί ζπιινγηθά θαη 

δέρεηαη ζπκβνπιέο θαη πξνηάζεηο . 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αδχλαην λα βξεζεί έλα ηχπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

πξντζηακέλνπ πνπ λα ηαπηίδεηαη είηε κε ηελ Θεσξία Υ είηε κε ηελ Θεσξία Φ ηνπ D. 

MacGregor. πλήζσο πηνζεηνχλ έλα ηχπν ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηειεί έλα κίγκα ησλ 

δχν ζεσξηψλ. Δπίζεο δχζθνια βξίζθεηαη εγεηηθφ ζηέιερνο πνπ εθαξκφδεη ζηαζεξά 

ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ρσξίο λαιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνληφπν,ην ρξφλν θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαηλαιχζεη. Όζνη έρνπλ 

απνθηήζεη εκπεηξία γλσξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη ζίγνπξε θαη κφληκε ιχζε γηα φια ηα 
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πξνβιήκαηα. Αθφκα γλσξίδνπλ  πσο νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα 

ππεξαπινπζηεχζνπλ ην πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζα 

απνηχρεη. 

 

Ζ ζχλζεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο 

Έλαο ηξφπνο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξντζηακέλνπ είλαη ε εμέηαζή ηεο,  

βάζε ηξηψλ ηχπσλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ.Ζ κέζνδνο απηή πξνζθέξεηαη σο κέζν 

θαηαλφεζεο  ελφο ζχλζεηνπ ζέκαηνο γηα ηα ζηειέρε πνπ δελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα 

θάλνπλ ηελ εθαξκνζκέλε ςπρνινγία βίσκά ηνπο 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο ΝηηθΓνπψιελ πνπ επηλφεζε 

απηή ηελ κέζνδν ν άλζξσπνο  έρεη αλαπηπγκέλεο ηξεηο ηδηφηεηεο: (α) ηνλ δπλακηζκφ, 

(β) ην ζπλαίζζεκα θαη (γ) ηελ ινγηθή. Απηέο νη ηξεηο ηδηφηεηεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ηξηψλ απηψλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ, ζεσξεηηθά ηαπηίδεηαη κε ηηο 

θνξπθέο ελφο ηξηγψλνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο ζηειέρνπο κπνξεί λα απεηθνληζηεί σο 

έλα ηξίγσλν κέζα ζην ηξίγσλνηνπ κνληέινπ. Οη απνζηάζεηο ησλ θνξπθψλ, ησλ δχν 

ηξηγψλσλ δείρλνπλ ην βαζκφ πνπ πξέπεη λα βειηησζεί θάζε κία απφ ηηο ηξεηο 

ηδηφηεηεο.Οη ηδηφηεηεο απηέο πνπ ζπλππάξρνπλ ζε φινπο καο ζπλζέηνπλ ηξεηο ηχπνπο 

πξνζσπηθφηεηαο: 

Σνλ Γπλακηθφ ηχπν πνπ είλαη ελεξγεηηθφο θαη αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο. Πξνηηκά 

λα δίλεηεληνιέο παξά λα ηνλ δηαηάζζνπλ. Θέιεη λα επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο θαη 

πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο.Δπηζπκεί λα θαηαιακβάλεη 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηβάιιεη ηελ ηάμε θαη λα ππνθηλεί 
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ηνπο άιινπο γηα δνπιεηά. Έρεη ηελ ηάζε λα αληαγσλίδεηαη ηνπο άιινπο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα επηβιεζεί θαη ζπρλά γίλεηαη εξηζηηθφο. 

 

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ ηχπν πνπ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε θαηαλφεζε. Έρεη 

ηελ ηάζε λα ζπκκεξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ θαη λα επηδηψθεη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηψλεη ηελ έληαζε θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο άιινπο. 

Όκσο πνιιέο θνξέο δελ έρεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ην θνπξάγην λα ζηεξίμεη ηηο 

απφςεηο ηνπ θαη λα αληηζηέθεηαη ζηηο πηέζεηο ησλ άιισλ. 

Σνλ Λνγηθφ ηχπνπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιεγφκελε ςπρξή ινγηθή θαη επηδίσμή 

απνηειεί ε νξζφηεηα θαη ε ηεθκεξησκέλε θξίζε. Γελ ελδηαθέξεηαη λα επηβιεζεί 

ζηνπο άιινπο, νχηε φκσο ζπκκεξίδεηαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο.Δθηηκά ηα άηνκα πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη ηα ζπλνδεχνπλ κε  ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.Σν 

γεγνλφο φκσο φηη απνξξίπηεη θάζε κνξθήο ζπλαηζζεκαηηζκφ κπνξεί λα επηδξάζεη 

αξλεηηθά  ζηελ θξίζε ηνπ. 

Οη ηξεηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο  είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιεξφηεηαο ηεο 

θπζηνγλσκίαο ελφο πξντζηακέλνπ. Απαηηείηαη πξνζνρή φκσο ζηελ πξνζπάζεηα λα ηηο 

αλαπηχμεη γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αιινίσζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ.   

ηελ δηεχζπλζε νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ελφο δήκνπ κε ηα θαζήθνληα πνπ έρεη βάζε 

ηεο λνκνζεζίαο ν πξντζηάκελνο θαη πνπ αλαθεξζήθαλ παξαπάλσ έρεη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα  απνδψζεη θαιχηεξα ν θαηεμνρήλ ινγηθφο ηχπνο. 

Πποληπηικόρ έλεγσορ 
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Ο πξνιεπηηθφο (apriori) έιεγρνο ήηαλ έλα απφ ηα είδε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ  

πνπ δηελεξγείην πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε δαπάλεο  ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ ΟΣΑ, κε ζθνπφ λα  απνθεπρζεί ε πξαγκαηνπνίεζε κε λφκηκεο δαπάλεο. 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ππαγφηαλ φιεο νη δαπάλεο πνπ εληέιινληαλ κε 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο θαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο κε βάζε  

δηάθνξα ρξεκαηηθά φξηα πνπ έζεηαλ ηα Π.Γ. 136/2011 θαη 87/2014. 

Πξνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο  

Πξνιεπηηθφο έιεγρνο θαηαξρήλ δηελεξγείηαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ δήκνπ. 

Απηφο ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

εμφδσλ.Καηά ην ζηάδην ηεο απφθαζεο αλάιεςεο κηαοδαπάλεο φπνπ ε απφθαζε 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δηαηάθηε θαη πεξηέρεη βεβαίσζεηνπ πξντζηακέλνπηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απφθαζεαλάιεςεο πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο 

εγγεγξακκέλεο πίζησζεο είλαηάθπξε θαη ν δηαηάθηεο κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο επζχλνληαη αηνκηθά, αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ 

δεκία ηνπ δήκνπ θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο θαη εληαικαηνπνίεζεο ηεο 

δαπάλεο. Οη αξκφδηνη γηα ηελ εθθαζάξηζε ππάιιεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαοειέγρνπλ αλ έρεηηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζίαγηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ,ζα 

εθδνζεί ε πξάμε εθθαζάξηζεο κε ην αθξηβέο πνζφ ηεο δαπάλεο θαη ζα πξνρσξήζεη ε 

έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο,δειαδή ε έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.  

Πξνιεπηηθφο δηθαζηηθφο έιεγρνο απφ Διεγθηηθφ πλέδξην 
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Μέρξη θαη ηελ 31-07-2019 πξηλ ηελ απνζηνιή ζηνλ δεκνηηθφ ηακία γηα ηελ πιεξσκή 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα απνζηέιινληαλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα ηνλ δηθαζηηθφ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν. Ο έιεγρνο απηφο ήηαλ ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά, κεηά ηνλ 

δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ πξηλ ηελ 

εθηακίεπζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο.Με ηελ ζεψξεζε ηνπ εληάικαηνο απφ ηνλ 

Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνέβαηλε ν ηακίαο ζηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο, 

αθνχ έιεγρε ηελ γλεζηφηεηα ησλ ηίηισλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

Ζ δηαδηθαζία  ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαζηηθνχ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ είρε πξνβιεθζεί 

ζηνλ λφκν 4129/2013. Ο Δπίηξνπνο ζηνλ έιεγρνεμέηαζε: 

 Αλ ην ρξεκαηηθφ έληαικα εθδφζεθε θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ θαη πεξηιακβάλεη φηη απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν γηα λα είλαη έγθπξν 

(φλνκα δηθαηνχρνπ, αηηηνινγία δαπάλεο, ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θιπ) 

 Αλ ην πνζφ ζην ρξεκαηηθφ έληαικα είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη αλ ππάξρεη ππέξβαζε ηεο εγγεγξακκέλεο 

πίζησζεο θαζψο θαη αλ ε δαπάλε πνπ  πεξηγξάθεηαη  πξνβιέπεηαη απφ 

δηάηαμε λφκνπ ή εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ δήκνπ. 

 Έιεγρε αλ έρεη ηεξεζεί ε λνκνζεζία δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη γηλφηαλ έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο ζε θάζε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ θαη έιεγρνο ησλ 

επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Έιεγρε αλ ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην έληαικα σο νθεηιφκελν είλαη απηφ 

πνπ λφκηκα νθείιεηαη εμεηάδνληαο θαη ηηο θξαηήζεηο θαη ηνπο θφξνποπνπ 

πξέπεη λα πιεξσζνχλ. 
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 Δπίζεο έιεγρε θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνεγήζεθε  ηεο έθδνζεοηεο αλάιεςεοδαπάλεο πνπ νδεγνχζε ζηελ έθδνζε 

ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

Ο Πξνιεπηηθφο έιεγρνο δελ δηελεξγνχζε έιεγρν ζθνπηκφηεηαο. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο 

δαπάλεο αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο 

ζθνπνχ θαη αξκφδηνο γηα λα απνθαζίδεη είλαη ν Γηαηάθηεο ηεο δαπάλεο. 

Δάλ απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ν Δπίηξνπνο δηαπίζησλε φηη δελ ππάξρεη θάπνην 

δήηεκα πνπ λα θσιχεη ηελπιεξσκήζεσξνχζεην ρξεκαηηθφ έληαικα θαη ην επέζηξεθε 

ζηνλ δήκν γηα πιεξσκή.  

ηελ πεξίπησζε πνπ  δελ ζεσξνχζε ην έληαικα, ην επέζηξεθε κε πξάμε επηζηξνθήο  

ζηελ νπνία αλαθέξνληαλνη ιφγνη πνπ δελ ζεψξεζε ην έληαικα πξνο ηελ 

νηθνλνκηθήππεξεζία ε νπνία είρε ηελ δπλαηφηεηα είηε λα αθπξψζεη ηε δαπάλε είηε λα 

πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο θαη ην επαλππνβάιεη κε ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαογηα λα 

εμεηαζηεί εθ λένπ.Αλ νΔπίηξνπνοέθξηλε φηη δελ έρνπλ αξζεί νη ιφγνη  δηαθσλίαο γηα 

ηελ ζεψξεζε πξνρσξνχζε ζηελ απνζηνιή έθζεζεο δηαθσλίαο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

εληάικαηνο, κε ην έληαικα, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο απφςεηο ηνπ δήκνπ ζην 

αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα λα απνθαλζεί είηε γηα ηελ 

ζεψξεζεείηε γηα ηελ κε ζεψξεζή ηνπ.ε πεξίπησζε πνπ αλαθχπηαλ δεηήκαηα  

γεληθφηεξεο  ζεκαζίαο ην Κιηκάθην είρε ηελ δπλαηφηεηα λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε 

ζηελ Οινκέιεηα. Ζ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ην Κιηκάθην. 

Σν απνηέιεζκα ηεο ζεψξεζεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ρξεκαηηθνχ Δληάικαηνο 

είλαη φηη απηφ δελ επηηξέπεηαη αλ ακθηζβεηεζεί θαηά ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν  εθηφο 

αλ ππάξμεη πεξίπησζε ςεπδψλ,αλχπαξθησλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Καηά ηεδηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ είρε ηζρχ ν Πξνιεπηηθφο  Έιεγρνο εθδφζεθαλ 

πνιιέο απνθάζεηο. Ζ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνππξνζέθεξε θαη πξνζθέξεη  

ζηηο ππεξεζίεοησλ δήκσλαλεθηίκεηε βνήζεηα. 

Καη΄εμαίξεζε  πξνιεπηηθφο έιεγρνο: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Οξγαληθνχ Νφκνπ ηνπ  Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζξν 

9 ηνπ λ. 4820/21) χζηεξα απφ εθηίκεζε ηνπζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε  

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίαο δαπαλψλ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην δηα ηνπ Δπηηξφπνπ αζθεί πξνιεπηηθφ έιεγρν, γηαηί ζεσξήζεθε φηη κφλνλ κε 

απηφλ ην ηξφπν ζα δηαζθαιηζηεί ε λφκηκε θαη θαλνληθή 

δηάζεζεηνπδεκφζηνπρξήκαηνο. πγθεθξηκέλα αλ δηαπηζησζεί  θίλδπλνο  παξάλνκσλ 

πξάμεσλ  ή αθφκα αλ  ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ραξαθηεξίζεη κε 

βεβαηφηεηα αλ ε πξάμε είλαη λφκηκε θαη  θαλνληθή επηηξέπεηαη θαη΄εμαίξεζε ν 

έιεγρνο ησλ πξάμεσλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δειαδή επηηξέπεηαη ν πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο ησλ δαπαλψλ. 

 

Καηαζηαληικόρ Έλεγσορ ηων δημοζίων δαπανών 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο (aposteriori)δηελεξγείηαηκεηά ηελ πιεξσκή ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ. Διέγρεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ αιιά θαη ηελ βεβαίσζε ηεο είζπξαμεο  

ησλ εζφδσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν 

βαζηθέο έλλνηεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ηνπειιείκκαηνο θαη ν 

δεκφζηνο ππφινγνο.Ο έιεγρνο γίλεηαη κε βάζε  δεκνζηνλνκηθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο 

γηα ηελ ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη αθνξά ζηελ ηήξεζε  ησλ ινγαξηαζκψλ 

ψζηε λα  απεηθνλίδνληαη κε αθξίβεηα νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ζηνλ έιεγρν ησλ 
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εηζπξαηηφκελσλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη άιισλ θφξσλ θαη εζφδσλ. θνπφο ηνπ 

είλαη ε απνθαηάζηαζε ειιεηκάησλ θαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ. 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλεμεηάδεη ηε λνκηκφηεηα ησλ εληαικάησλ πνπ 

δελ έρνπλ ειεγρζεί πξνιεπηηθά. ε πεξίπησζε πνπ έλα ρξεκαηηθφ έληαικα έρεη 

ζεσξεζεί θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν,ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κφλν   ζηελ 

πξάμε ηεο εμφθιεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπν Δπίηξνπνο 

δηαπηζηψζεηειιείςεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ή έρεη ακθηβνιίεοζρεηηθά κε ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο, ζπληάζζεη ην Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη Διιείςεσλ πνπ 

απνζηέιιεηαη ζηνλ δήκν γηα  ζπκπιήξσζε ησλ  ειιείςεσλ πνπ δηαπίζησζε θαη γηα   

παξνρή απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ  γηα λα απνθαλζεί  γηα ηελ νξζφηεηα  ή κε ησλ 

ινγαξηαζκψλ .Με πξάμε ηνπ θεξχζζεη  ηνπ ινγαξηαζκνχο πνπ έιεγμε φηη είλαη 

ζσζηνί ή  θαηαινγίδεη ηνλ ππφινγν  κε ην έιιεηκα πνπ δηαπηζηψζεθε ή εθείλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ελ  παξάιεηςε είζπξαμεο ή βεβαηψλεηην ηπρφλπιεφλαζκαζε  πίζησζε 

απηνχ. 

Αλ ζηνλ έιεγρνδηαπηζησζεί πνηληθά θνιάζηκε πξάμε αλαθνηλψλεηαη ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα ή ζε αξκφδην φξγαλν πνπ ππάγεηαη ν ππφινγνο θαη ηνλ Πξφεδξνηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.Ο ππφινγνο πνπ θαηαινγίζηεθε κπνξεί λα αζθήζεη έλδηθα 

βνεζήκαηα γηα λα ηχρεη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

ςζηήμαηα εζωηεπικού ελέγσος  

Μεηά ηελ παχζεηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε λφκηκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνβιέπεη ζηνλ εθκεδεληζκφ 



23 
 

ησλδεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθιείδσλ. 

Ζ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ λ.4622/19άξζξν 

83 λα ζεζπίζεη ην πιαίζην πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ χζηεκαΔζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαζψο θαη λα ζρεδηάδεη πξφηππα θαη εξγαιεία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο 

ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηηο δξάζεηο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.Ζ 

Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (λ.4622/19) έρεη ηνπο 

θάησζη  επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο: 

(α) ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα  θαη 

ηελ ιήςε κέηξσλ φπνπ απαηηείηαη. 

(β) ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

(γ) ηελ δηαζθάιηζεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

(δ) ηελαμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλβάζεη ησλ αξρψλ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

(ε) ηνλ εληνπηζκφ, ηε δηεξεχλεζε θαη εμηρλίαζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

ηνλδήκνε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα εληάζζεηαη θάησ απφ ηνλ 

δήκαξρν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ζα πεξηγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπΓεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αλεμάξηεηε θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα 

εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε ακεξφιεπην ηξφπν. ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο δελ 

επηηξέπεηαη λα αλαηεζνχλ θαζήθνληα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, νχηε λα 

εκπιέθνληαη ζηελ δηνίθεζε. 
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ηελ αξηζ. ΦΓ8/55081(ΦΔΚ Β 4938/9-11-2020 ηεχρνο Β΄) απφθαζή ηεο, ε 

Οινκέιεηα ηνπΔιεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα ηε«Γιαδικαζία Δλέγσος από ηο 

Δλεγκηικό ςνέδπιο ηηρ ύπαπξηρ,ηηρ λειηοςπγίαρ και ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος 

ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος ζηοςρ θοπείρ πος ςπάγονηαι ζηην ελεγκηική ηος 

δικαιοδοζία» αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θνξείο πνπ 

έρνπλ ζπζηήζεη Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εάλ (α) δελ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνλ 

θνξέα αλαιπηηθά φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θνξέαο 

θαηέρνπλ δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο (β) δελ έρνπλ εληνπηζηεί νη δεκνζηνλνκηθνί 

θίλδπλνη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ή απφ εηδηθνχο αλαιπηέο θαη (γ) εάλ δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ.  

ηελ ίδηα απφθαζε ε Οινκέιεηα έρεη νκαδνπνηήζεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

ζε έμη θαηεγνξίεο (ππεμαίξεζε, κε λφκηκε αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο, κε λφκηκε 

πιεξσκή δαπάλεο, κε είζπξαμε θφξνπ,  ιήςε δαλείσλ ρσξίο δπλαηφηεηα 

εθπιήξσζεο, ζπαηάιε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο) 

Ζ θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή εθηφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε: 

 ηξαηεγηθνχο θηλδχλνπο: Δίλαη εθείλνη νη θίλδπλνη πνπ ζα επεξεάδνπληνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη εγθξίλεη ν Γήκνο κε ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

 Λεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο: Δίλαη εθείλνη νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

δηάθνξα ζπκβάληα  θαη ζα επεξεάδνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δήκνπ. 

 Κίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηελ κε ζπκκφξθσζε κε ηελ λνκνζεζία, ηνπο 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε 

απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εθθξάδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ 

δήκνπ. 
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Δθηίκεζε θηλδχλσλ: 

Γηα λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ, ν θάζε θίλδπλνο ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε 

ηνπο ππνινίπνπο. Δμεηάδεηαη ε επίπησζε θάζε θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ζα 

ζπκβεί. Οη θίλδπλνη κπνξεί λα ραξηνγξαθεζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ ζε πςεινχο 

θαη ρακεινχο θηλδχλνπο. 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ειέγρεη ηελ επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ φπσο νξίδεηαη ζηνλ λ. 3492/2006 (ΦΔΚ  210 Α΄).  

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ειέγρεη  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γηα ηελ ίδξπζε κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ Γήκν ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

βήκαηα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε δηεζλή πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ θνξείο φπσο ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ  Διέγρσλ (Η.Η.Α.) θαη ηελ 

Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο Οξγαληζκψλ ηεο  Δπηηξνπήο  Treaadway( C.O.S.O) 

Σα βήκαηα απηά είλαη 

 Ζ ζχζηαζε ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο. 

 πλεληεχμεηο ηφζν κε ηελ δηνίθεζε ηνπ δήκνπ φζν θαη κε ππεξεζηαθνχο 

παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη  

γηα  λα ελεκεξσζνχλ νη ειεγθηέο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ 

θνξέα. 

 Καηαγξαθή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Ζ ζχληαμε ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ θαη 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ ειέγρνπ. 

 Ζ ζχληαμε πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 
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Οη δηαθνξεηηθέο  αξκνδηφηεηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ επηκεξίδνληαη ζην 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε  δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Έλα επίπεδν αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαη φινπο ηνπο ππαιιήινπο αλεμάξηεηα 

ηεο ζρέζεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζα εθηεινχλ 

εξγαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ εθκεδεληζκφ ηνπο.Δπίζεο ζα 

παξαθνινπζνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ 

έιεγρν. 

Έλα άιιν επίπεδν ζα αθνξά ηα κνλνπξφζσπα  ή ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ δήκνπ πνπ 

ε αξκνδηφηεηά ηνπο είλαη ε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.Δπίζεο ζα έρνπλ αξκνδηφηεηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθιείδσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαη ζα 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ απηέο.  

Σειεπηαίνεπίπεδν αθνξά ηε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ  παξέρεη ζηνλ 

Γήκαξρν ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ . 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη : 

 Να ζπληάζζεη εγρεηξίδην  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηνλ 

δήκαξρν 

 Να θαηαξηίδεη  πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ ην νπνίν ζα είλαη είηε εηήζην είηε 

πνιπεηέο, θαη  γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ, νη πξνηεξαηφηεηεο  πνπ έρεη θαζνξίδεη ε 

πνιηηηθή εγεζία θαη νη θίλδπλνη πνπ ζα έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηελ θαηαγξαθή 

ηνπο. 
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 Να πξνγξακκαηίδεη θαη ζα δηελεξγεί ειέγρνπο ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δήκνπ, ζηα ζπιινγηθά φξγαλα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο βάζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ  θαηαγξαθή θαη ηνλ 

εληνπηζκφ λέσλ θηλδχλσλ πνπ πηζαλψο ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. 

 Να παξέρεηζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ δήκνπ 

 Να αμηνινγεί ηελ ππεξεζία βάζε ησλ θαλφλσλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο  

δηαρείξηζεο. 

 Να ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. 

 Να ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηνλ δήκν 

 Να ειέγρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δήκνπ κε  ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ν δήκνο. 

 Να ειέγρεη αλ εθαξκφδνληαη νη βειηησηηθέο θαη δηνξζσηηθέο  πξνηάζεηο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. 

 Να ζπληάζζεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε Διέγρνπ 

 Να γλσζηνπνηεί ζηνλ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν ελδείμεηο πεηζαξρηθήο επζχλεο 

ησλ ππαιιήισλ  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα βνεζήζεη ηνλ δήκν αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο φισλ ησλ 

πξάμεσλ πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ δήκν θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρεη ζέζεη ν δήκνο. Με ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν νΓήκνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ζσζηή 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζα δηαζθαιίζεη ηελ λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη ζα 

αλαπηχμεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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Όιεο νη ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ ζαβνεζήζνπλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα παξέρεη ζηνλ δήκν ηελ δηαβεβαίσζε 

φηη  ζα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, κε ηελνηθνλνκηθή αμηνπηζηία ηνπ δήκνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ δήκν.  
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ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ αθνξά ζηελ 

ξχζκηζε ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ.Δηδηθφηεξα, νη ζεκαληηθφηεξεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο  είλαη νη εμήο : 

Β.Γ.ηηρ17.05/15-06.1959( ΦΔΚ Α΄114 ) «Πεπί  οικονομικήρ  διοίκηζηρ  και 

λογιζηικού ηων Γήμων και Κοινοηήηων» 

Δίλαη  έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηήκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε ησλ 

δήκνπ πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην 1959 θαη ηζρχεη ελ κέξεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

ην Κεθ. ΗΓ ηνπ Β.Γ. , ην νπνίν έρεη θαηαξγεζεί γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε 

ηεο  νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  ησλ δήκσλ,ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα  ηνπ 

αξκφδηνπ ππαιιήινπ. 

χκθσλα κε ην Β.Γ. ν Γήκαξρνο, ν πξντζηάκελνο ηεο ινγηζηηθήο ππεξεζίαο θαη ν 

δεκνηηθφο ηακίαο είραλ ηελ επζχλε ην ππφινγνπθαη ήηαλππνθείκελα ηνπ 

θαηαινγηζκνχ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πνπ έρεη ηελ θαηαινγηζηηθή αξκνδηφηεηα. 

Ν.3871/2010  (ΦΔΚ 141 Α /17-08-2010):  «Γημοζιονομική Γιασείπιζη και 

Δςθύνη» 

Με ην άξζξν 5 ηνπ λ.3871/10 πξνζηίζεηαη  ην άξζξν 3Β ζην άξζξν  3 ηνπ λ.2362/95  

αλαθνξηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ Τπνπξγείσλ θαη Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 
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ην ίδην άξζξν γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηελ πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ αλ 

δελ ηεξήζεη ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Ν.4270/14(ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

Με ηνλ λφκν απηφ (άξζξα 25 θαη 26)  θαζνξίζηεθε φηη ν πξντζηάκελνο νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλησλθνξέσλγεληθήο θπβέξλεζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ θνξέα θαη επνπηεχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε 

ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ αλαβαζκίζζεθε ν ξφινο ηνπ πξντζηάκελνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο επνκέλσο  θαη ησλ 

ΟΣΑ κε απνηέιεζκα ν πξντζηάκελνο λα θαηαζηεί ν ζεκαληηθφηεξνο  παξάγνληαο  γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θνξέα ηνπ. 

Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ απνλεκήζεθε  

δηαρεηξηζηηθή εμνπζία θαη αληίζηνηραεεπζχλε,κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε 

αδηθαηνιφγεησλ δαπαλψλ θαη απνηξνπή δεκνζηνλνκηθψλ εθηξνρηαζκψλ ησλ θνξέσλ 

ηνπ  δεκνζίνπ. 

Με ηνλ ίδην λφκν (άξζξν31) θαηαξγήζεθε ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο επί ησλ δαπαλψλ  

ησλ ΟΣΑ απφ 01-01-2017. Ζ δηάηαμε απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58 ηνπ λ. 

4607/19 θαη άξζξν 125 ηνπ λ.4611/2019σο πξνο ην ρξφλνθαηάξγεζεο ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ.Παξαηάζεθε ε άζθεζή ηνπ έσο ηελ 31-07-

2019 . 
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Ν.4555/2018  «Ππόγπαμμα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»  

Σν πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η» έθεξε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαβνιέοζηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε (αλάιεςε, εθθαζάξηζε εληνιή δαπαλψλ) . 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ν δήκαξρνο  παχεη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθθαζαξηζηή 

ππφινγν θαη έηζη  ππεξεηείηαη ε δεκνζηνινγηζηηθή αξρή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ 

δηαηάθηε  απφ ηνλ εθθαζαξηζηή ππφινγν. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4555/2018  νξίζζεθε  κε ζαθήλεηα ν ξφινο ηνπ 

πξντζηακέλνπ  νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο απφ φπνπ πξνθχπηεη ε επηβάξπλζε ηνπ κε ηελ 

επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ δήκνπ.  

Ν.4583/2018 (ΦΔΚ 212 Α΄)   

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ (άξζξν 99) θαζνξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη πιεξσκήο δαπαλψλ απφ ηνπο δήκνπο 

απφ01-01-2019.πγθεθξηκέλα ε πξνζεζκίαγηα ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ νξίδεηαη ζε 21 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ κε φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά. ηελ πξνζεζκία ησλ 21 εκεξψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζεζκία  3 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ γηα ηελ 

απνζηνιή ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζίαπιήξεο θάθεινπ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαζψο θαη ε πξνζεζκία ησλ 5 εκεξψλ γηα λα δηαηππψζεη ν 

πξντζηάκελνο ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ  ηπρφλ αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο.Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ζπλεπάγεηαη πεηζαξρηθή 

επζχλε ησλ ππαιιήισλ.  
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Νόμορ 4820/2021 (ΦΔΚ Α130)«Οπγανικόρ Νόμορ ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος και 

άλλερ πςθμίζειρ» 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ κε ηνλ λφκν  4820/2021 «Οξγαληθφο 

Νφκνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε 

έλλνηα ηνπ ειιείκκαηνο πνπ θαηαινγίδεηαη θαη απνζαθελίζζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο  

πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθδνζεί ε θαηαινγηζηηθή πξάμε. εκαληηθή εμέιημε είλαη φηη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξηνξίζζεθαλ νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ιάβεη ρψξα ν θαηαινγηζκφο. 

Με ην άξζξν 143 νξίδεηαη φηη  ζπλππεχζπλνη ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ ζπλεηέιεζαλ 

ιφγσ ηεο ζέζεο  ηνπ ή ιφγσ ηεο αλάκημήο ηνπο  ζηελ δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία ζηελ 

πξφθιεζε ηνπ ειιείκαηνο. 

Με ην άξζξν 146 νξίδεηαη φηη εθδίδεηαη θαηαινγηζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπλδένληαη αηηησδψο θαη κε ηξφπν άκεζν κε ηελ πξφθιεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο. ηα άηνκααπηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηά πνπ ζεσξνχληαη 

ζπλππεχζπλνη. ε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξφθιεζε ηνπ ειιείκκαηνο 

πεξηζζφηεξα άηνκα ηφηε απηά επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ. 

Νόμορ 3492/2006 (ΦΔΚ 210Α) «Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» και Νόμορ 

4622/2019 (133 Α): «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο». 
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Με ηνπο αλσηέξσ λφκνπο πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο 

κηα αλεμάξηεηε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία κε ζθνπφ λα βεβαηψλεη ηελ επάξθεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θνξέα . 

Ζ εγθαηάζηαζε ζηνλ δήκν ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηε λφκηκε θαη απνηειεζκαηηθή  ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα  κε ηελ παχζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: 

Γηαηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαοπξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε  

ππαιιήινπο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ζηνλπξντζηάκελνΓηεχζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχθαη ζηνλ Πξντζηάκελν Σερληθήο Τπεξεζίαο.Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθεζπλέληεπμε θαη ζηνλ ΑληηδήκαξρνΟηθνλνκηθψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε σο κέζν ζπιινγήο πιηθνχ γηαηί ε έξεπλα αθνξνχζε  

κφλν έλα δήκν θαη καο επέηξεςε λα εμεηάζνπκε ην  θεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο ζε 

βάζνο. 

Δπηιέρζεθε ε κε θαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε. Γειαδή εηέζεζαλ ηα θεληξηθάγηα ην 

εμεηαδφκελν πξφβιεκαζέκαηα θαη εμαζθαιίζηεθαλνη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο  

κέζα απφ ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε.Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ ε 

άκεζε επαθή πνπ καο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ δηείζδπζε ζηε νπζία ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εμεηαδφκελσλ.  

Σφπνο ηεο ζπλέληεπμεο νξίζζεθε ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο κε ζθνπφ λα βξίζθνληαη ζε 

νηθείν πεξηβάιινλ.Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ψξα πνπφξηζαλ νη 

εμεηαδφκελνη. 

Πεξηνξηζκφο έξεπλαο 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εμαγσγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλζπκπεξαζκάησλ. 

Πεξηνξηζκφο  απνηέιεζε  φηη απηή αθνξνχζε κφλνλ έλα κεζαίν Γήκν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ . 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ειζαγωγή . 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εμεηαδφκελσλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα ζα αλαθέξνληαη: 

 ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ  πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο. 

Πεπιγπαθή ηος δείγμαηορ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα  ζπκκεηείραλ ηέζζεξεο (4) γπλαίθεο θαη έλαο (1) άληξαο. 

Χο πξνο ηελ ειηθία ηέζζεξηο (4) ήηαλ ζηελ ειηθία 50-55 θαη έλαο (1) ήηαλ ζηελ 

ειηθία 45-50. 

Χο πξνο ηηο ζπνπδέο δχν (2) ήηαλ απφθνηηνη ηνπ Λπθείνπ θαη ηξείο (3) ήηαλ 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έλαο (1)απφ απηνχο είρε κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα. 

Χο πξνο ηελ ζέζε ζηνλ Γήκν έλαο ήηαλ αηξεηφο πνπ θαηείρε ηελ ζέζε 

ΑληηδεκάξρνπΟηθνλνκηθψλ θαη ηέζζεξηο ήηαλ ππάιιεινη ηνπ δήκνπ. Απφ ηνπο 

ππαιιήινπο δχν  ήηαλ Πξντζηάκελνη Σκήκαηνο, έλαο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο,έλαο 

ππάιιεινοζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Χο πξνο ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο ζηελ ζέζε πνπ θαηείραλ ζηνλ δήκνδχν (2) είραλ 

πξνυπεξεζία 20-25έηε, έλαο (1) είρε πξνυπεξεζία26-30 έηε θαη έλαο (1)είρε 

πξνυπεξεζία πάλσ απφ 30 έηε. Καη νη ηέζζεξηο (4) εξσηψκελνη ππάιιεινη 

εξγάδνληαλ ζε ζέζε ζρεηηθή κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. 
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Θέμαηα ηων ζςνενηεύξεων: 

Σν εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ θαη ηα θεληξηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο δειαδή: 

 Πφζν έρεη επεξεαζηεί  ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαοκεηά ηελ 

θαηάξγεζε  ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ   

 Πνηνοείλαη ν ξφινο ηνπ Πξντζηάκελνπ Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο  κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη βάζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο.  

 Πσο ε εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα  ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο  κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ  πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

Παποςζίαζη ηων ζςνενηεύξεων: 

Πξντζηάκελε  Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Δπηιέρζεθε γηα ηελ ζπλέληεπμε ε Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ γηαηί απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηνλ 

νπνίν πεξηνξίζζεθε ε έξεπλα ε  Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ  δηαζθάιηζε   ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ  

ππεξεζηψλ . ππφ ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ θάζε είδνπο ππεξεζηψλ.  

Ζ δηεχζπλζή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Παξάιιεια είλαη 

αξκφδηα γηα ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο  ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ. Δπίζεο είλαη 
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αξκφδηα ζε ζέκαηα  πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ηεο δηεχζπλζεο κε ηηο νηθνλνκηθέοππεξεζίεο είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ  επίηεπμε  ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηα πεξηνδηθά 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη απφ ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο. 

Ζ θαηαγξαθή ηεο ζπλέληεπμεο έρεη σο αθνινχζσο: 

Με ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, πεξηθξνπξείηαη ε πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ, δεδνκέλνπ φηη έγθαηξα πξνιακβάλεηαη ε 

δηελέξγεηα κε λφκηκσλ δαπαλψλ. Ο θαηαινγηζκφο ειιεηκκάησλ ηεο δηαρείξηζεο  ησλ 

δεκφζησλ ππνιφγσλ θαηά ηνλ  θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, εθ ησλ πζηέξσλ θαη ζπλήζσο 

κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, εκθαλίδεηαη πξνβιεκαηηθφο κε δεκνζίνπο 

ππνιφγνπο λα θαηαινγίδνληαη κε πνζά γηα δαπάλεο, πνπ θξίλνληαη κειινληηθά κε 

λφκηκεο. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζε αληίζεζε κε ηνλ θαηαζηαιηηθφ είλαη επίζεο 

απνηειεζκαηηθφο, θαζψο θαζηζηά αλελεξγφ ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζε πεξίπησζε κε 

κφληκεο ή αληηθαλνληθήο δεκφζηαο δαπάλεο, κε απνηέιεζκα λα απνηξέπεηαη ε 

δηελέξγεηά ηεο, θάηη πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο δηελέξγεηάο ηνπ. Σν ζχζηεκα 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ παξείρε αζθάιεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα θαη νηθνλνκηθφηεηα ηεο δαπάλεο. 

Σψξα νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο έρνπλ λα  αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά έλα 

ζχλζεην λνκηθφ πιαίζην ρσξίο ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

θαηαξγήζεθε. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαιακβάλνπλ κφλεο ηνπο ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνκεζεηψλ, ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ηελ πινπνίεζε δεκνηηθψλ έξγσλ, 
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πξνζέρνληαο παξάιιεια λα κελ έρνπλ ζπλέπεηεο νη πξάμεηο ηνπο κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ζ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑΑ ́θαη Β ́ βαζκνχ , 

απνηειεί πξφβιεκα αθνχ θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν νη δεκφζηεο δαπάλεο «ειέγρνληαη» 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Τπφ ηελ αλαζθάιεηα θαη ηνλ 

θφβν θαηαινγηζκνχ, δεκηνπξγείηαη ζπρλά αξλεηηθφ θιίκα ζηνπο ππεξεζηαθνχο 

παξάγνληεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ, πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη εληαικαηνπνίεζεο δαπαλψλ, ελίνηε θαη κε παξάγνληεο ινηπψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα. Παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηε εθθαζάξηζε δαπαλψλ νη 

νπνίεο ζπρλά  εθθηλνχλ απφ ηελ έιιεηςε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηελ αβεβαηφηεηα, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα πνιιαπιαζηάδνληαη νη αλεζπρίεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππαιιήισλ.  

Ο ξφινο ηνπ Πξντζηάκελνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο, κε 

δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. Σνπ έρεη αλαηεζεί 

ζεκαληηθφο ξφινο ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλθνξέσλ θαη γηα ηελ επηηέιεζή ηνπ 

απαηηείηαη ακεξφιεπηεθξίζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Δηδηθφηεξα 

κεηά ηε θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ νη επζχλεο έρνπλ απμεζεί θαη 

απαηηείηαη νξγάλσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη νξγάλσζε 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. 

Έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κηα ηζρπξή 

επνπηηθή ιεηηνπξγία ζπλνδεπφκελε απφ κηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, κπνξεί λα βνεζήζεη. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θξίζηκν, ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη λα πξνζζέζνπλ αμία ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θνξέα κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ, φπσο αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο ησλ δηθιίδσλ 



39 
 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο «εηνηκφηεηαο γηα λα ειεγρζνχλ», 

βνεζψληαο έηζη ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα λα εδξαηψζεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ ζα πξέπεη λα αξζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ  γηα ηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην Γεκφζην, ελδεηθηηθά φπσο: 

α)φηη ειάρηζηνη ππάιιεινη έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία γηα λα 

ππεξεηήζνπλ ζε Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε άξλεζή ηνπρ λα ζηειερψζνπλ 

ηηο κνλάδεο απηέο θαζψο ζα “ζηξέθνληαλ” σο ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ησλ κέρξη 

πξφηηλνο ζπλαδέιθσλ ηνπο. β)εκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

Δζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ ζηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ (π.ρ. ελφο Γήκνπ) είλαη φηη είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε σο αλέθηθηε ε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ ζα έρεη ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο θαζψο ζα θιεζεί λα δηελεξγεί 

ειέγρνπο ζε ζπλαδέιθνπο ηνπ ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπλππεξεηήζεη γηα ζσξεία 

εηψλ ζηηο ίδηεο ππεξεζίεο. 

Πξντζηάκελνο  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

Απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ εξεπλάηαη ν 

Πξντζηάκελνο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ είλαη αξκφδηνο γηα λα κειεηά,εθηειεί θαη 

ζπληεξεί ηα ηερληθά έξγα κε ζηφρν ηελ άξηζηε εθηέιεζή ηνπο απφ επηζηεκνληθή 

άπνςε θαη  θπζηθά απηά ηα έξγα λα εθηεινχληαη έγθαηξα θαη νηθνλνκηθά. 

Απφ ηελ ζπλέληεπμε πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: 

Ζ ηερληθή ππεξεζία  ζηνλ δήκν  θαιείηαη λα ζρεδηάζεη , λα ζπληάμεη κειέηεο  

ηερληθψλ έξγσλ κε ζηφρν ηελ έγθαηξε,νηθνλνκηθή  θαη άξηζηε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ 

.Παξάιιεια είλαη ππεχζπλε γηα ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ. Ζ επίηεπμε ησλ 
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θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ απφ ηελ δεκνηηθή αξρή εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ 

παξαγφλησλ.  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ππνζηειέρσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δήκνπ πνπ εμεηάδεηαη, ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο θαζψο θαη 

ηεο λνκνινγίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ 

έξγσλ. Οη ζπκβάζεηο ησλ έξγσλ, ππαγφηαλ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν. 

Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηαηί ν έιεγρνο γηλφηαλ πξηλ ηελ 

πιεξσκήηεο δαπάλε ελφο έξγνπ επνκέλσο απέηξεπε ηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο.Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ  απφ ηηο δηάθνξεο  εηήζηεο 

εθζέζεηο ηνπ   Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ νδεγνχζαλζηνλ απηνέιεγρν θαη ηνλ 

απηνπεξηνξηζκφ  ησλ αλσκαιηψλ ζηηο δαπάλεο 

ηνππξνυπνινγηζκνχ.Άκβιπλεηελππεπζπλφηεηα ηνπ ειεγρφκελνπ Γήκνπ γηαηί νη 

εκπιεθφκελνη γλψξηδαλ φηη  νη ελέξγεηέο ηνπο ζα ειεγρζνχλ  θαη ζα δηνξζσζνχλ. 

Χζηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ πθίζηαην ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο  

παξαηεξήζεθαλαληηθάζεηοθαη αλαηξνπέο ζηελ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

πνπ πξνθάιεζαλ αβεβαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο φκσο 

δελ  αλαίξεζαλ ηελ πνιχηηκε βνήζεηα  πνπ παξείρε ε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ πνπ εξεπλάηαη, 

δηαπηζηψζεθε κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπφηη νη ππάιιεινη ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ  έρνπλ νξηζζεί εθθαζαξηζηέο θαη εθδίδνπλ ρξεκαηηθά 

εληάικαηα, ν δεκνηηθφο ηακίαο  θαη ν πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο  έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα κε απνηέιεζκα ηε δηχιηζε  φισλ ησλ παξακέηξσλ κηαο 

δαπάλεο έξγνπ, κειέηεο, ζπληήξεζεο έξγνπ.πλέπεηα απηψλ ησλ εμαληιεηηθψλ 

ειέγρσλ είλαη ε αχμεζε ηεο αιιεινγξαθίαο γηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη ε 
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αχμεζε ησλ εγγξάθσλ αξλήζεσλ πξνο ην δήκαξρν.Δπνκέλσο απμάλνληαη νη 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο  έξγσλ θαη ππνβηβάδεηαη ε ζπλαιιαθηηθή αμηνπηζηία 

ηνπ δήκνπ.Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε δηαρεηξηζηηθή εμνπζία πνπ απνλεκήζεθε ζηνλ 

Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζπλνδεπφκελε κε επζχλε ηνλ θαζηζηά 

ππεχζπλν λα θαζνδεγεί θαη ζπληνλίδεη ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο πξνο απνθπγή 

δεκνζηνλνκηθψλ εθηξνρηαζκψλ θαη ηαπηφρξνλα πξνο απνθπγή ηνπ ππνβηβαζκνχ ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ δήκνπ. 

Ο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπΓήκνπ δελ είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκνζηνλνκηθψλ  θηλδχλσλ. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

κεηά ηελ παχζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηεο εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα  θαηαζηήζεη  

απνηειεζκαηηθή ηελ  ιεηηνπξγία ηνπδήκνπ.Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα αζθεί 

αληηθεηκεληθφ έιεγρν ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δήκνπ θαη ζα απνηειέζεη κηα 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ δήκνπ.Σν κνλαδηθφ κεηνλέθηεκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ δήκνπ είλαη ε 

ππνζηειέρσζή ηνπ, πνπ θαζηζηά δχζθνιή ηελ κεηαθίλεζε ππαιιήισλ απφ ηηο ζέζεηο  

πνπ θαηέρνπλ ζην ππφ ζχζηαζε ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Δζφδσλ  

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα  κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ ειέγρνπ   ησλ 

γηα ηελ επηβνιήθαη βεβαίσζε ησλ θφξσλ, εηζθνξψλ ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ.Έρεηεξγαζηεί ζε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

δειαδή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζην δεκνηηθφ ηακείν ζηηο πξνκήζεηεο θαη ζήκεξα 
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ππεξεηείσο Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Δζφδσλ.Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Οη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη εηδηθφηεξα ν Π.Ο.Τ έρνπλθαηαζηεί απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν-εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ.Καηαξγήζεθε ν πθηζηάκελνο κεραληζκφο ειέγρνπεζφδσλ θαη πιεξσκψλ 

ησλ δαπαλψλ θαη δελ αληηθαηαζηάζεθε.ηελ νπζία φιεο νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη ηδηαίηεξα νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ  θξίλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο  Π.Ο. Τ.  

αθνχ απηνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ, θξίλεηαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή θαζφζνλ: 

α)Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο είλαη δξαζηηθφηεξνο θαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηνλ 

θαηαζηαιηηθφ, αθνχ κπνξεί λα κεηψζεη ε θαη λα καηαηψζεη ηελ πιεξσκή. 

β)Γελ ζπκπίπηνπλ ζην απηφ πξφζσπννη αληίζεηεο ηδηφηεηεο ηνπ ειέγρνληνο θαη ηνπ 

ειεγρφκελνπ (βαζηθή ειεγθηηθή αξρή). 

γ) Πεξηθξνπξνχληαη έηζη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γεκνζίνπ, θαζφζνλ ν έιεγρνο απηφο αζθείηαη απφ αλεμάξηεην απφ ην Γηαηάθηε ηεο 

δαπάλεο φξγαλν (Τ.Γ.Δ.) θαη πξνιακβάλνληαη έγθαηξα: i) ε δηελέξγεηα κε λφκηκσλ 

δαπαλψλ, ii) εζθαικέλεο ή δφιηεο δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο. 

δ)Απνηξέπεηαη ε παξάλνκε εθηακίεπζε – δηάζεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο.  

ε) Γηαζθαιίδνληαηνηζπλαιιαγέο, θαζφζνλ νη πάζεο θχζεσο πηζησηέο ηνπ δεκνζίνπ 

θ.ιπ. εμαζθαιίδνληαη φληαο βέβαηνη φηη δε ζα θιεζνχλ ζην απψηεξν κέιινλ ζε 

επηζηξνθή ζεκαληηθψλ πνζψλ. 



43 
 

ζη) Πξνζηαηεχνληαη νη δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ απφ κειινληηθνχο θαηαινγηζκνχο. 

δ) Μεηψλνληαηνηθξαηηθέο δαπάλεο θαη ειαρηζηνπνηείηαηνθίλδπλνο δηαζπάζηζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

ε) Ζ εθ ησλ πζηέξσλ θαη κεηά κάιηζηα ηελ πάξνδν καθξνχ ρξφλνπ αλαδήηεζε 

ησλαρξεσζηήησοθαηαβιεζέλησλπνζψλ δηα ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ππεπζχλσλ, ιφγσ 

κε λφκηκσλ δαπαλψλ, είλαη πξνβιεκαηηθή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο(ρξνληθή απαμίσζε 

ηεο απαίηεζεο,παζεηηθήλνκηκνπνίεζε θιεξνλφκσλζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, κε 

θαηνρή δεκφζηαο ζέζεο ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, παξαγξαθέο, ελζηάζεηο θαη ινηπά 

δηθνλνκηθά κέζα, αδπλακία επηζηξνθήο ρξεκάησλ απφ πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 

θ.ιπ.). 

Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ εληάζζνληαη ζηνδηνηθεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη δελ αληηθαζηζηνχλ 

ηνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο. Οη ππάιιεινη πνπ ζηειερψλνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

ζηεξνχληαη ηηο απαηηνχκελεο ειεγθηηθέο γλψζεηο.Χο εθ ηνχηνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

δελ αιιάδεη επί ηεο νπζίαο ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο 

θαη ηηο επζχλεο κηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ινγνδνηεί. Πνιιάθηο αλαιακβάλνπλ 

ππάιιεινη κε εμεηδηθεπκέλνη κε ην αληηθείκελν ησλ ειέγρσλ. Έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα θαη γεληθά αλαιακβάλνπλ ξφινπο 

εθθαζαξηζηή θαη ειέγρνληα.Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ε θαηάξγεζε ηνπ αζθνχκελνπ απφ 

ηηο Τ.Γ.Δ. πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, έρεη νπσζδήπνηε σο ζπλέπεηα ηελ απξνζπκία ησλ 

ππαιιήισλ λα νξηζηνχλ Π.Ο.Τ  (ππφινγνη – δηαρεηξηζηέο), αθνχ ζα αληηκεησπίδνπλ 
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ηνλ θίλδπλν θαηαινγηζκνχ κεηά ηελ πάξνδν αξθεηνχ ρξφλνπ, πνιιέο θνξέο ρσξίο λα 

ππάξρεη δφινο (εζθαικέλε εξκελεία δηαηάμεσλ θ.ιπ.). 

 

 

 

Τπάιιεινο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

Ζ ππάιιεινο εξγάδεηαη  πεξηζζφηεξν απφ 21 ρξφληα ζε ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ινγηζηεξίνπ ηεο  νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη έρεη αζθήζεη αξκνδηφηεηεο ηεο ζχληαμεο 

πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο εθηέιεζήο ηνπ,  ηεο 

κηζζνδνζίαο θαη είλαη εθθαζαξηζηήο δαπαλψλ. 

Ζ θαηαγξαθή ηεο  ζπλέληεπμεο  έρεη σο εμήο: 

Απφ ηελ πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ,εγθπθιίσλ, λνκνινγίαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ην  βαζηθφηεξν  λνκνζέηεκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο γηα πάξα πνιιά ρξφληαήηαλην Β.Γ.17-5/15-6 1959 «Πεπί 

οικονομικήρδιοικήζεωρ και λογιζηικού ηων Γήμων και Κοινοηήηων». χκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. ην Γήκαξρνοκε ηνλ πξντζηάκελνηεο ινγηζηηθήο ππεξεζίαο  ήηαλ  

πξνζσπηθά,αιιειέγγπα θαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ππνγξαθή ησλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Αθνινχζσο ν δεκνηηθφο ηακίαο  ελεξγνχζε κε πξνζσπηθή 

ηνπ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν φζνλ αθνξνχζε ηελ λνκηκφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο 

εληειιφκελεο δαπάλεο.  

Σν έηνο 2014  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ  λ.4270/14 αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο 

ηνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθήο ππεξεζίαοελφο θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
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επνκέλσο θαη ελφο Γήκνπ. ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ θνξέσλ  

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλθαη ησλ δήκσλ αλεμάξηεηα ην 

κέγεζνο ηνπο  απνλεκήζεθε δηαρεηξηζηηθή εμνπζία ζπλνδεπφκελε κε ηελ αληίζηνηρε 

επζχλε. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4270/14  ν Γήκαξρνο θαη ε Οηθνλνκηθή 

επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο,φπσο νξίδνληαλ απφ δηαηάμεηο 

λφκνπ, ζηα ζηάδηα ηεο έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ,ηεο εθθαζάξηζεο  θαη ηεο πιεξσκήο 

ηνπο. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.45558/2018 (Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ») θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ άξζξνπ 204 ν ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ νξίζζεθε κε ζαθήλεηα θαη νΓήκαξρνο 

έπαςε λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθθαζαξηζηή δαπαλψλ θαη εληνιέα πιεξσκψλ.Απφ ηηο 

31-07-2019 θαζνξηζηηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ 

Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ κε ην άξζξν 125 ηνπ  λ.4611/2019.Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο γηα  

δεθαηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηαηί απηφο ν έιεγρνο απνθάιππηε η 

κε λφκηκε δαπάλεζην ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο. Καηά ηνλ έιεγρν ζε 

πεξίπησζε κε λφκηκεο δαπάλεο θαζηζηνχζε ην ρξεκαηηθφ έληαικα αλελεξγφ θαη 

παξεκπφδηζε ηελ εληνιή πξνο πιεξσκή ηεο δαπάλεο.  Γη’ απηφ παξείρε  αζθάιεηα 

ζηνπο ππεχζπλνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο γηαηίπνιιαπιαζηάδνληαη νη 

πξνθπιάμεηο  γηα ηελ απνηξνπή κηαο  κε λφκηκεο πιεξσκήο δαπάλεο. 

Με ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο νη ππάιιεινη ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κε  ηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπο αλέιαβαλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ειεγθηή ψζηε λα πιεξσζνχλ θαλνληθέο 

θαη λφκηκεο δαπάλεο θαη ηαπηφρξνλα θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε πιεξσκή 

ηνπο. Έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλθαη πηέζεηο αηξεηψλζηελ 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο κηαο ζχκβαζεο ζε ππαιιήινπο άιισλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ 

ηνπ δήκνπ, φπνπ νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο γηα λα απνθχγνπλ ηελ αληηπαξάζεζε κε 
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ηνλ αηξεηφ πξνρσξνχλ ηελ δηαδηθαζία γλσξίδνληαο φηη απηή δελ ζα πιεξσζείαπφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία κε απνηέιεζκα νη ππάιιεινη ηεο νηθνλνκηθήο λα έξρνληαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο αηξεηνχο θαη ηνλ δηθαηνχρν ηεο δαπάλεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ απαηηείηαη ε ππνζηήξημε ησλ ππαιιήισλ ηεο νηθνλνκηθήο απφ 

ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο. 

Γεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηελ αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ κε 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο δαπάλεο ψζηε λα απνθαζηζζεί αλ 

απηή είλαη λφκηκε θαη θαλνληθή. Ζ αλαδήηεζε απηή θαζηζηά αλεπαξθέο ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν λνκνζέηεο (λ.4583/18)γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλθαη ππνρξεσηηθή ηελ έγγξαθε αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ  

δηθαηνινγεηηθψλ  κε ζθνπφ ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πξνο απνθπγή  

πεηζαξρηθήο επζχλεο. 

Ζ αλαζθάιεηα γηα πηζαλφ θαηαινγηζκφ  θαη νη επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζέζε 

ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία  δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα ηελ κεηαθίλεζε ζε άιιε 

δηνηθεηηθή κνλάδα ζηνλ δήκν κε δηαθνξηθφ αληηθείκελν  ή  αθφκα θαη ηελ κεηάηαμε 

ζε άιιε ππεξεζία εθηφο ηνπ δήκνπ. 

ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο  θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα γηα ηελ επηινγή 

ελφο Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο.. Ζ άζθεζε ησλ θξίζηκσλ θαζεθφλησλ ελφο  Π.Ο.Τ 

θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλπξνυπνζέηεη θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε απηή λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψζε ηνπ ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα 

θαη ε εκπεηξία ηνπ ηφζν ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα φζν θαη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο  ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ε εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  είλαη ε αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηαηί ζα εηζάγεη θαλφλεο ,δηαδηθαζίεο  πνπ ζα 
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εθαξκφδνληαη απφηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ κε απνηέιεζκα λα κελ  εθηεινχληαη 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο  πνπ πάζρνπλ λνκηκφηεηαο. Δπνκέλσο ζα ιεηηνπξγεί   πξνιεπηηθά  

θαη ζα ζεξαπεχεη δπζιεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

Ζ αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζηελ ζπλέληεπμή ηεο αλέθεξε: 

Οηαιιαγέο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ήηαλ επηβεβιεκέλεο ζε έλα δηαξθέο 

κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.Δίλαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο ην γεγνλφο φηηπεξηνξίζηεθε ε δξάζε ησλ πνιηηηθψλπξνζψπσλ,ηνπ 

δεκάξρνπθαη αληηδεκάξρνπζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήοππεξεζίαοθαη 

αλαβαζκίζηεθε ν ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο φζνλ αθνξά 

ζηελ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ δήκνπ. Ο δήκαξρνο ζπλερίδεη λα έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ δηαηάθηε, δειαδή εληέιιεηαη ηελέγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

δαπάλεο κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη νη ππάιιεινη 

έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο κηαο 

δαπάλεο. Ο Γήκαξρνο σο δηαηάηθεο εμεηάζεη ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο  δαπάλεο. Ο 

Γήκαξρνο είλαη ν κνλαδηθφο αξκφδηνο λα δψζεη εληνιή  εθηέιεζεο θαη πιεξσκήο 

κηαο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Απηέο νη αιιαγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην 

έηνο 2019 επεξέαζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ καο 

νη νπνίνη δείρλνπλφηη δελ αηζζάλνληαη εξγαζηαθή αζθάιεηα θαηθνβνχληαηηνλ 

θαηαινγηζκφ ζε κειινληηθνχο  ειέγρνπο.Ο πξντζηάκελνο θαιείηαη λα ηνπο ζηεξίδεη, 
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ηνπο ζπληνλίζεη θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ζα αλαπηχμεη κεραληζκνχο πξφιεςεο 

αδηθαηνιφγεησλ δαπαλψλ. Δπνκέλσο ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ αηφκνπ γηα ηελ 

ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο 

θάηη πνπ επηζπκεί ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ δήκνπ θαη  νη ππάιιεινη ηεο  δηεχζπλζεο.Θα 

ήηαλ επλντθφ γηα ηνλ δήκν λα εθαξκνζηεί ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο  γηαηί 

αληαπνθξίλεηαη  ζηελ ηδέα ηεο πξφιεςεο θαη  φρη ζηελ ηδέα ηεο ζεξαπείαο. Χζηφζν 

κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επαλαζρεδηάζηεθε  ε δηαδηθαζία ηνπ 

εηήζηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπθπξίσο σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

θαηαινγηζκφ δεκνζίσλ ειιεηκάησλ.Απηέο νη λέεο δηαηάμεηο είλαη δπλαηφλ λα 

κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο  απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ.Οη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

εμαιεηθζνχλ κε ηε εγθαηάζηαζε ζηνλ δήκν ελφο  ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  πξνβιέπεηαη κε δηαηάμεηο λφκνπ φκσο, 

ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο δελ  ππάξρεη  Μνλάδα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππάγεηαη θάησ απφ ηνλ Γήκαξρν. 

Πξνηεξαηφηεηα ηνπ θνξέα καο είλαη λα επηθαηξνπνηεζεί ν ΟΔΤκε ηελ ζχζηαζε 

Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ.Γειαδή  ζα είλαη εζσηεξηθή δηθιείδα 

αζθαιείαο.Απηφ ζα πεηχρεη κε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.Θαειέγρεηαη ε 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήοδεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.Θα ειέγρεηαη ε 

ηήξεζεηνπ ινγηζηηθνχ ζηε βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε λφκηκε ιήςε 

δαλείσλ, ε λφκηκε δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο.Δίλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε  ηεο άκεζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη  

δεδνκέλνπ φηη δελ επαξθεί ην πξνζσπηθφ πνπ  ππεξεηεί γηα λα θαιχςεη ηηο 
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αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζα  πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε αλάζεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κειέηε  γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαοελφο κεζαίνπ δήκνπ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ 

δαπαλψλ ηνπ θαη ν ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά πέληε άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα ήηαλ 

ππάιιεινη κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη  έλα ήηαλ αηξεηφο κέινο ηεο πνιηηηθήο 

δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ. 

Ζέξεπλαπξαγκαηνπνηήζεθεκεκεθαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμεπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ ησλ εμεηαδφκελσλ θαη ζε ψξα πνπ απηνί δήισζαλ.Οη 

εξσηήζεηο θαζνξίζηεθαλ απφ ηνπο ζθνπνχο  ηεο έξεπλαο θαη δφζεθε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο  ψζηε απηή λα κελ απνηειέζεη  κηα επθαηξηαθή 

ζπδήηεζε. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί  επηθνηλσλία  κε ηνλ 

δήκαξρν. Οη  ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα  ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη  φηη ζα ηεξεζεί  ε αλσλπκία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο  θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Γήκνπ πνπ εξεπλήζεθε (Blaikie ,2000) . 

Γηα λα κεησζεί ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ ζπλέληεπμε 

ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο  εξεπλεηή θαη  εμεηαδφκελνπ δφζεθε ηδηαίηεξε  

πξνζνρή πξνθεηκέλνπ  λα απνθεπρζνχλ πεγέο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη κεξνιεςίαο 

απφ ηελ πιεπξά καο. Γειαδή δελ έγηλε πξνζπάζεηα λα εθκαηεχζνπκε ηηο απαληήζεηο 

πνπ λα είλαη πξνζρεκαηηζκέλεο κε ηηο πξνζσπηθέο καο απφςεηο  θαη δφζεθε πξνζνρή 

λα κελ παξεξκελεπηνχλ φζα  εηπψζεθαλ. 
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ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ππήξρε ν πεξηνξηζκφο φηη απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν 

ζε έλα κεζαίν δήκν.ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθεθαιαίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ  ηεο  έξεπλαο. 

Χο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηείραλ 4 γπλαίθεο θαη 1 άληξαο. Χο πξνο ηελ 

ειηθία  θαη νη πέληε εξσηψκελνη αλήθαλ ζηελ ειηθία  ησλ 45-55 εηψλ. 

Χο πξνο ηηο ζπνπδέο   ε πιεηνςεθία (60%) ήηαλ απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Χο πξνο ηελ ζέζε ζηνλ Γήκν έλαο ήηαλ  αηξεηφο πνπ θαηείρε ηελ ζέζε Αληηδεκάξρνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηέζζεξηο ήηαλ ππάιιεινη ηνπ δήκνπ. Χο πξνο ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο 

θαη νη ηέζζεξεο εξσηψκελνη ππάιιεινη είραλ πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε ησλ 20 εηψλ.  

Καη νη ηέζζεξηο (4) ππάιιεινη  εξγάδνληαλ ζε ζέζε ζρεηηθή κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζε πνζνζηφ 100% φηη ε θαηάξγεζε ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επεξέαζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο.  Οη απαληήζεηο 

δείρλνπλ φηη  ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά  θαη φηη κεηά ηελ 

θαηάξγεζή ηνπ  νη ππάιιεινη  πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο  ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο λνηψζνπλ αλαζθάιεηα θαη θνβνχληαη θαηαινγηζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθέο  

είλαη  νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ  φηη  ιφγσ απηήο ηεο αλαζθάιεηαο  ππάξρεη 

απξνζπκία λα ηνπνζεηεζεί θάπνηνο ζηε ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο θαζψο θαη φηη επηζπκνχλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο  απφ ηελ δηεχζπλζε 

νηθνλνκηθψλ ζε άιιε ππεξεζία. 

ηελ εξψηεζε γηα ηνλ ξφιν ηνπ Πξντζηάκελνπ Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο  κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη βάζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζε πνζνζηφ 100%  φηη  είλαη ζεκαληηθφο ν  
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ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ ν νπνίνο έρεη αλαβαζκηζηεί θαη έρεη ηελ επζχλε φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Γηαθάλεθε φηη  ν Πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη 

θα ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη λα αλαπηχζζεη κεραληζκνχο πξνο απνθπγή 

δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  ζε ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε εξσηψκελνπο 

θάλεθε φηη ζα  ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο  κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ  πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ.  

Μηα εξσηψκελε ζεσξεί φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δελ ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία γηαηί δελ αιιάδεη επί ηεο νπζίαο ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζε κηα νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί πφζν έρεη 

επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζε έλα κεζαίν δήκνκεηά ηελ 

θαηάξγεζε  ν ξφινο ηνπ Πξντζηάκελνπ Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο θαη πσο ε 

εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκηθήο  κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ  πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 

Απφ ηελ έξεπλα δηαθάλεθε φηη νη εκπιεθφκελνη ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

λνηψζνπλ αλαζθάιεηα κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχειέγρνπ θαη θνβνχληαη 

έλα  θαηαινγηζκφ ζε επφκελνπο  ειέγρνπο. Απφξξνηα ηεο αλαζθάιεηαο απηήο είλαη λα 

απνθεχγνπλ ηηο επζχλεο, θαζπζηεξνχλ ζηνπο ειέγρνπο  γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη 

πιεξσκή ησλ δαπαλψλ  θαη αλαδεηνχλ  ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά ψζπνπ λα 

θξίλνπλ αλ ηειηθά είλαη λφκηκε θαη θαλνληθή ε δαπάλε.  

Ζ αλαζθάιεηα  πνπ λνηψζνπλ νη ππάιιεινη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία  επεξεάδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  αξλεηηθά θαη ππνβηβάδνπλ ηελ ζπλαιιαθηηθή  

αμηνπηζηία ηνπ δήκνπ ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο είλαη ν Πξντζηάκελνοπνπ 

θαιείηαη λα θαζνδεγεί θαη ζπληνλίδεη ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο πξνο απνθπγή  

δεκνζηνλνκηθψλ εθηξνρηαζκψλ .Έρεη ηελ επζχλε  ηεο νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο θαη ηεο εμεχξεζεο εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο δηεχζπλζεο. Δίλαη ππφινγνο κε  

θπξίαξρε δηαρεηξηζηηθή επζχλε . Απφ δηαηάμεηο λφκσλ  έρεη  ε απνθιεηζηηθή επζχλε 

ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο  φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηεο δηεχζπλζεο.  Απηφ 

πξνυπνζέηεη απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο θαη ζπλερή 

ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε πάλσ ζηηο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο. Βάζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξέπεη λα είλαη ε ινγηθή θαη  ηεθκεξησκέλε θξίζε. ηα πιαίζηα 
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ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ θαη ηνπο αλψηεξνπο 

ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα  ηνπ  λα αληηιακβάλεηαη  πσο νη ππάιιεινη ηεο δηεχζπλζήο ηνπ 

κεηά ηελ παχζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ έρνπλ κεγάιε αλαζθάιεηα  γηαηί  έρνπλ 

ινγνδνηηθή επζχλε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ  ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαζεκεξηλά  θαη  επεξεάδνπλ ην 

ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δήκνπ.  Καη ν ίδηνο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη φηη 

νθείιεη λα ειέγρεη  ηηο ελέξγεηεο  ησλ πθηζηακέλσλ  θαη λα ιακβάλεη ηελ ηειηθή 

απφθαζε γηα ην λφκηκν κηαο ελέξγεηαο . Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηαλ ζε 

πεξίπησζε  πνπ  ν εθθαζαξηζηήο ηεο δαπάλεο γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο  ζηνλ 

πξντζηάκελν φηη έρεη δηαπηζηψζεηκηα  παξαηππία  θαη  ακθηζβεηεί ηελ δαπάλε απηφο, 

νθείιεη  λα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά  ηεο δαπάλεο θαη, είηε ζα επηζηξέςεη  εγγξάθσο  

απηά ηεθκεξηψλνληαοφηη  πξέπεη λα εθδνζεί  ην έληαικα αλαιακβάλνληαο   ηελ 

επζχλε είηε ζα ακθηζβεηήζεη ηελ δαπάλε  ρσξίο  λα  θνβεζεί ηελ ζχγθξνπζε κε ηελ 

δηνίθεζε θαη  ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο δαπάλεο.  Γηα ηελ  επηζηξνθή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  ζηνπο πθηζηακέλνπο ζα  πξέπεη λα  ηεθκεξηψλεη  θαη  απνδεηθλχεη 

κε δηαηάμεηο, κε λνκνινγία ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ θαη εγθπθιίνπο ηελ λνκηκφηεηα 

ηεο δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα  ε άπνςή ηνπ λα γίλεη  ζεβαζηή. Σεθκεξησκέλε θαη 

πιήξσο αηηηνινγεκέλε νθείιεη λα είλαη θαη  ε άξλεζή πξνο ηνλ  Γήκαξρν γηα 

εθηέιεζε ελέξγεηαο πνπ ζεσξεί φηη πάζρεη λνκηκφηεηαο (απφθαζε αλάιεςε δαπάλεο, 

εθθαζάξηζε δαπάλεο θιπ) 

πκπεξαζκαηηθά ν ξφινο ηνπ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζσζηψλ 

νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα δηαθάλεθε  πσο ε εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  ζα 

ζπκβάιεη ζηελ  θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο . Θα ζπκβάιεη ζεηηθά γηαηί: 
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 Θα γίλεη θαηαγξαθή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε δηεχζπλζε θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη  έρνπλ 

δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο .  

 Θα γίλεη θαηαγξαθή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ θαη 

 Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζα πξνβιεθζνχλ νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

Απηή ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα θάζε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

δήκν, ζα είλαη έλαο ράξηεο κε ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζνχλ νη εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δαπάλεο απφ ηελ  εγγξαθή ηεο πίζησζεο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ , ηελ ζχληαμε κειέηεο ή ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο δαπάλεο, ηελ 

δηαδηθαζία αλάζεζεο έσο θαη ηελ έθδνζε θαη πιεξσκή ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο . 

Όηαλ  δελ απνθιίλνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο  απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα  θαη γλσξίδνληαο ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο,ν έιεγρνο ηεο δαπάλεο 

απφ ηνλ  ηειηθφ απνδέθηε, ηνλ  εθθαζαξηζηή, ζα γίλεηαη  πην εχθνια  θαη   ζα 

πξνρσξεί ζηελ έθδνζε  ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ  κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. 

Ο Δζσηεξηθφο  Έιεγρφο δελ ππνθαζηζηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν  φκσο  κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ζα κεηψζεη θαη  ζα ηείλεη λα εμαθαλίζεη 

ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο απηνί έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Δπνκέλσο  ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαογηα ηελ λφκηκεθαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία  
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ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παχζε ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 

Πποηάζειρ  για ηην καλύηεπη λειηοςπγία ηηρ οικονομικήρ ςπηπεζίαρ 

Οηαξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήοππεξεζίαο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία,  εγθξίζεθε κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ. ηεξίρζεθε ζην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπλ .3852/2010. 

Γηα ηελ βειηίσζε ησλ  ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ  θξίλεηαη αλαγθαία  ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη  ε ζχζηαζε κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ νπνία  ζα γίλεηαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ 9-11-2020 

Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φπνπ νξίδεη φηη γηα λα ππάξμεη 

ην ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλαγθαίν απφ ηνλ Γήκν:(α) λα θαηαγξαθνχλ 

αλαιπηηθά φιεο νη δηαδηθαζίεο θαηνη ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θνξέαο 

θαηέρνπλ δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο (β) λα εληνπηζηνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο ή απφ εηδηθνχο αλαιπηέο θαη (γ) λα πξνβιεθζνχλ αζθαιηζηηθέο 

δηθιείδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ ζηειέρσζε ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα θαιπθζεί απφ ππάιιεινπο ηνπ 

Γήκνπ νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ ζεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ Γήκνπ θαη ζα απαηηεζεί δηαξθή επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ειέγρνπ  θαη  γεληθφηεξα 

ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο κνλάδαο. Γηαλα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζα 

ρξεηαζηνχλ εηδηθφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δήκνπ, δειαδή ηνπ 

νηθνλνκνιφγνπ,ηνπ κεραληθνχ, ηνπ λνκηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ. ε έλαλ 

κεζαίν δήκν πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα κεηαθηλεζεί ζηελ Μνλάδα Δζσηεξηθνχ 
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Διέγρνπ. Ζ εγθαηάζηαζε φκσο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθή  

γηα ηελ λφκηκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ πνπ είλαη 

ζθφπηκν αλ δελ  είλαη δπλαηή  ε θάιπςε ησλ ζέζεσλ κε ηελ κεηαθίλεζε  πξνζσπηθνχ 

ζηελ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα πξνρσξήζεη ν δήκνο ζε ζπλεξγαζία κε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. 

Πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα 

Ζ εξγαζία κειέηεζε κφλν έλα δήκν. Σα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ φρη κφλν ηνλ κεζαίν 

δήκν πνπ κειεηήζεθε αιιά γεληθφηεξα φινπο ηνπο δήκνπο αλεμάξηεηα απφ ην 

κέγεζφο ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο είλαη θξίζηκε γηα φινπο ηνπο 

δήκνπο. Μηακειινληηθή έξεπλα κπνξεί λα εζηηάδεη ζηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία παξάιιεια κε ηνλ ξφιν ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο . 

  



58 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Διιεληθή 

Παξαζθεπνπνχινπ Ν.Ησάλλνπ (1993)   Μεθοδολογία επιζηημονικήρ έπεςναρ, Σόμορ 

Β΄ 

Μπνπξαληάο Γ., Παπαιεμαλδξή Ν,(1998) , Διζαγωγή ζηη Γιοίκηζη Δπισειπήζεων, 

Αζήλα Β ΄Έθδ. .Δθδφζεηο Δ. Μπέλνπ 

Ναμάθεο Υ., Μηραιφπνπινο Ν.,Μπάηδηαο Φ.(1999), Βαζικέρ Απσέρ Οπγάνωζηρ και 

Γιοίκηζηρ ,Σφκνο Α΄. Πάηξα  ΔΑΠ 

θνπιάο Ν.,Οηθνλνκάθε Κ.(1998)  Γιασείπιζη και ανάπηςξη ανθπώπινων πόπων. 

ΔθδφζεηοΓ&ΓΚαινθσιηάο, ΔθδνηηθήΑΔ. 

Ξελφγισζζε 

`Blaikie N. (2004) Analyzing Quantitative Data: from description to explanation. 

London: Sage 

Νφκνη 

Β.Γ.ηεο17.05/15-06.1959( Α΄114 ) «Πεπί  οικονομικήρ  διοίκηζηρ  και λογιζηικού ηων 

Γήμων και Κοινοηήηων» 

Ν.3871/2010  (ΦΔΚ 141 Α /17-08-2010):  «Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθύνη» 

Ν.4270/14(ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ.» 

Ν. 4607/19 (ΦΔΚ 671
Α
 /3-5-2019): Ρπζκίζεηο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ, ηξαηνινγίαο, ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Ν.4611/ 2019 (ΦΔΚ 73 Α/17-5-2019 – Γηνξζ.θαικ. ην ΦΔΚ-75 Α/22-5-19) : 

«Ρχζκηζε νθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε θαη ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, πληαμηνδνηηθέο Ρπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη 



59 
 

ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν.4555/2018  (ΦΔΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ - Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ - Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ - 

Βεληίωζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηων Ο.Σ.Α. [Ππόγπαμμα 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -Ρςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμό ηος πλαιζίος οπγάνωζηρ και 

λειηοςπγίαρ ηων ΦΟΓΑ - Ρςθμίζειρ για ηην αποηελεζμαηικόηεπη, ηασύηεπη και ενιαία 

άζκηζη ηων απμοδιοηήηων ζσεηικά με ηην απονομή ιθαγένειαρ και ηην πολιηογπάθηζη - 

Λοιπέρ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Δζωηεπικών και άλλερ διαηάξειρ  

Ν. 4583/2018( ΦΔΚ 212Α/ 18-12-2018) ΆΡΘΡΟ 99  : «Καηάπγηζη ηων διαηάξεων 

πεπί μείωζηρ ηων ζςνηάξεων, ενζωμάηωζη ζηην Δλληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ 

2016/97?ΔΔ ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 20
η
 Ιανοςαπίος 

2016 ζσεηικά΄ με ηην διανομή αζθαλιζηικών πποϊόνηων και άλλερ διαηάξειρ» 

Νφκνο 4820/2021 (ΦΔΚ 130
Α
/ 23-07-2021 ):«Οπγανικόρ Νόμορ ηος Δλεγκηικού 

ςνεδπίος και άλλερ πςθμίζειρ» 

Νφκνο 3492/2006 (ΦΔΚ 210
Α
/05-10-2006 ): «Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ησλ εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

Νφκνο 4622/2019 (133 Α/ 07-08-2019): «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία 

θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο». 

Απνθάζεηο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ: 

ΦΓ8/55081(ΦΔΚ Β 4938/9-11-2020 ηεχρνο Β΄) Απφθαζε Οινκέιεηαο Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ : Γιαδικαζία Δλέγσος από ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο ηηρ ύπαπξηρ, ηηρ 

λειηοςπγίαρ και ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος ζηοςρ 

θοπείρ πος ςπάγονηαι ζηην ελεγκηική ηος δικαιοδοζία, 

Ηζηνζειίδεο 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/?20 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/?20


60 
 

https://www.karagilanis.gr/ 

https://www.coso.org/Pages/default.aspx 

https:// hiia.gr 

 

 

 

http://www.coso.org/Pages/default.aspx

